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ExperienŃa în cadrul proiectelor
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� Anul 2012 a debutat cu un număr de 6 proiecte finanŃate din fonduri structurale care 
vizează:

Proiecte gestionate de către DPFE 
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Proiectul Proiectul ““Standarde Europene Standarde Europene îîn utilizarea tehnologiei informan utilizarea tehnologiei informaŃŃiei iei îîn n 
administraadministraŃŃia publică ia publică –– program naprogram naŃŃional de certificare a funcional de certificare a funcŃŃionarilor publiciionarilor publici””
cod SMIS 2773:cod SMIS 2773:

� Valoarea: 13.471.332,00 lei

� Scop: dezvoltarea abilităŃilor de operare PC recunoscute la nivel 
internaŃional prin Permisul European de Conducere a Computerului ECDL 
a 12.000 de funcŃionari publici din cadrul administraŃiei publice centrale şi 
locale 

� Rezultate: 12.000 de funcŃionari publici instruiŃi, 167 traineri implicaŃi, 816 
grupe de cursanŃi formate. Timpul de prelucrare a informaŃiilor în format 
electronic  a scăzut cu 62 %; EficienŃa s-a îmbunătăŃit cu 89%. 
PerformanŃa în lucrul cu calculatorul s-a îmbunătăŃit cu 92%;

Proiecte de succes ale ANFP
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Proiectul s-a dovedit un factor motivator pentru persoanele care au făcut 
parte din grupul Ńintă, respectiv 12.000 de funcŃionari publici deoarece:

� ParticipanŃii şi-au dezvoltat noi aptitudini 

� AbilităŃile şi cunoştinŃele nou dobândite au fost certificate şi recunoscute la nivel 

european

� Recunoaşterea oficială a unor aptitudini din partea celorlalŃi (colegi, superiori 
ierarhici, prieteni, familie), dar şi prin realizarea potenŃialului propriu de a se 
dezvolta şi evolua permanent.

Proiectul a primit recunoaștere din partea Comisiei Europene prin postarea în 
luna iunie, pe prima pagină a portalului ePractice.eu, a unui material care a fost 
considerat prima opțiune de publicare
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Proiectul „Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în 
domeniul administraŃiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăŃii 
informaŃionale”, Cod SMIS 4376

� Valoarea: 13.284.301,16 lei 

� Scop: Crearea unui sistem complex de gestiune şi livrare a instruirii 
în format blended learning / combinat

� Rezultate: 20 de programe de formare pilotate in sistem blended 
learning  (sesiune online +sesiune faŃă în faŃă), 743 de participanŃi la 
programele de formare, 40 de formatori instruiŃi.

� Impactul proiectului arată că este nevoie de astfel de proiecte şi 
demonstrează relaŃia de colaborare pe care AgenŃia NaŃională a 
FuncŃionarilor Publici o are cu instituŃiile de la nivelul administraŃiei 
centrale şi locale.



 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ     
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 

 
 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional "Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative" 

 

 

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici 

� Obiective clare, bine definite;
� Aşteptările tuturor celor implicaŃi, mediul, resursele, şi planificarea trebuie să 

fie realiste;
� Viziune şi strategie clară de la bun început;
� ToŃi membrii echipei trebuie să aibă aceeaşi imagine despre proiect;
� Monitorizarea şi evaluarea execuŃiei;
� Adaptarea planurilor la realitate/ modificări;
� ÎnvăŃarea din lecŃiile fiecărui proiect, situaŃie, eveniment;
� Gestionarea modificărilor şi riscurilor;
� Buna comunicare/colaborare între factorii interesaŃi.
� Plan de acŃiune bine definit;

Factori de succes în implementarea proiectelor
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� În ce măsură vor fi rezultatele şi impactul proiectelor menŃinute fără 
alocarea financiară UE?

� În ce măsură beneficiarii vor susŃine rezultatele obŃinute în cadrul 
proiectelor?

Sustenabilitatea proiectelor
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Ce oferim prin aceste programe Ce oferim prin aceste programe îîn n sistem blended learning sistem blended learning ::

� ANFP susŃine funcŃionarii publici pentru a gândi şi a acŃiona strategic, 
profesionist;

� 40 de ore de training pe durata unei luni;
� Sesiunile de training conŃin 3 module online;
� 1 sesiune cu o durată de 3 zile faŃă în faŃă; 
� Evaluare intermediară si finala;
� Formatorii ANFP au experienŃă atât în domeniul strategic cât şi în administraŃie 

publică.
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Beneficiile participări la cursurile de formareBeneficiile participări la cursurile de formare::

� eficienŃa învăŃării va creşte pentru că:
- participanŃii vor putea învăŃa în ritmul lor propriu, şi nu în cel impus
- în timpul sesiunilor faŃă în faŃă , participanŃii se pot concentra pe acele aspecte 

care necesită clarificări, pe discutarea chestiunilor şi studiilor de caz 
complexe, sau pe dezvoltarea de abilităŃi prin jocuri de rol şi exerciŃii ce 
necesită interacŃiune.

� eficienŃă instituŃională ridicată printr-un conŃinut interactiv.



 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ     
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 

 
 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional "Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative" 

 

 

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici 



 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ     
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 

 
 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional "Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative" 

 

 

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici 



 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ     
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 

 
 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional "Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative" 

 

 

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici 


